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ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMADF 

 

EDITAL DE CONCURSO nº. 001/2016–PMSMG/RO 

 

ERRATA II 

 

1. NO ANEXO I DO EDITAL - ONDE SE LÊ: 

02 

Agente Comunitário de 

Saúde* 

 Escolaridade: Ensino Fundamental; 

 Habilitação: Curso introdutório de formação 

inicial e continuada; 

 Local: Residir na área da comunidade em que 

atuar desde a data da publicação do edital do 

processo seletivo público ou concurso. 

23 - 40 1.014,00 

 

1.1 LEIA-SE: 

02 

Agente Comunitário de 

Saúde* 

 Escolaridade: Ensino Fundamental; 

 Habilitação: Participar, com aproveitamento, 

curso introdutório de formação inicial e 

continuada; 

 Local: Residir na área da comunidade em que 

atuar desde a data da publicação do edital do 

processo seletivo público ou concurso. 

23 - 40 1.014,00 

 

 

2. NO ANEXO II DO EDITAL - ONDE SE LÊ: 

2 5151-05 

Agente 

Comunitário 

de Saúde* 

Atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Dentro de suas 

principais funções temos: a utilização de instrumentos para 

diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a 

promoção de ações de educação para a saúde individual e 

coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da 

comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situações de risco à família; e a 

participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 

saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 

Trabalhar com famílias em base geográfica definida; Executar 

procedimentos primários de atendimento à pacientes; bem 

como todas as atividades do Programa Federal. 

 Escolaridade: Ensino 

Fundamental; 

 Habilitação: Curso 

introdutório de 

formação inicial e 

continuada; 

 Local: Residir na 

área da comunidade em 

que atuar desde a data 

da publicação do edital 

do processo seletivo 

público ou concurso. 

 

 

2.1 LEIA –SE: 

2 5151-05 

Agente 

Comunitário 

de Saúde* 

Atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Dentro de suas 

principais funções temos: a utilização de instrumentos para 

diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a 

promoção de ações de educação para a saúde individual e 

coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e 

 Escolaridade: Ensino 

Fundamental; 

 Habilitação: 

Participar, com 

aproveitamento, curso 

introdutório de 

formação inicial e 

continuada; 
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planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da 

comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situações de risco à família; e a 

participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 

saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 

Trabalhar com famílias em base geográfica definida; Executar 

procedimentos primários de atendimento à pacientes; bem 

como todas as atividades do Programa Federal. 

 Local: Residir na 

área da comunidade em 

que atuar desde a data 

da publicação do edital 

do processo seletivo 

público ou concurso. 

 

 

São Miguel do Guaporé - RO, 15 de março de 2016. 
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INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA 

DE RONDÔNIA-IPRO 

Comissão Técnica 

 

 


